DESTINOS

Quénia Masai Mara
É A IMAGEM idílica que temos
de África. Da África Romântica,
da savana, dos animais, do
filme “África Minha”. E nós,
espectadores convidados daquela beleza, daquela terra sem
fim. No Mara Bushtops Camp,
uma reserva de 60000 hectares
na fronteira do Masai Mara,
todos os bichos da selva estão
na ponta do telescópio — e
podemos vê-los bem mais de
perto, a escassos metros, nos
games drives (safaris de jipe),
duas vezes ao dia. De Julho a
Outubro, pode testemunhar a
força da grande migração,
quando felinos, zebras, gazelas,
búfalos e girafas atravessam o
Serengeti. Ao entardecer, mergulhe na piscina do seu deck e
aprecie a magia do pôr-do-sol
africano. E no fim de um dia de
emoções fortes, adormeça ao
som da bicharada... As doze
luxuosas tendas têm vista para
a planície infindável e, sem
janelas, o som da savana será a
sua banda sonora.
VOOS A partir de ¤900
ESTADA Mara Bushtops Camp: ¤507
(quarto duplo), de 1 de Julho
a 31 de Outubro

Tanzânia Ilha de Mafia
ESTA É OUTRA Tanzânia,
menos conhecida que Ngorongoro ou Tanganika, ou mesmo
Zanzibar. Nas ilhas quase secretas do país incluem-se Chole,
Pemba ou Mafia, que conta
com um parque marinho de 821
km2. Aqui, o conceito de safari
é marinho, com 400 espécies
de peixes a fazer as delícias dos
mergulhadores. Também pode
ver tubarões-baleia. Devagar,
devagarinho (é o que quer dizer
pole pole, em swahili), chega-se
ao Pole Pole, onde nos anunciam que o tempo parou. Os
empregados do lodge aparecem
de canoa, como sempre fizeram. Sete bungalows plantados
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em cima da areia, entre os
coqueiros, convidam à preguiça. Cortinas de linho ondulam
no lugar das paredes e uma
rede embala as sestas. Entre
banhos de mar ou snorkeling,
pode encomendar um piquenique num banco de areia, usufruir de uma massagem ou
aproveitar para treinar a difícil
arte do dolce fare niente. Por
estas e por outras é que o Pole
Pole ganhou o prémio da prestigiada revista “Condé Nast Traveler” como um dos 25 Melhores Eco-Lodges do mundo.
VOOS A partir de ¤675 (com escalas)
ESTADA Pole Pole: ¤180 (por dia,
c/ alimentação e actividades incluídas)

